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a hal 
Országos haltermelési tanácskozást 

tartottak Szegeden 
Tegnap, pénteken orszá- problémák is vannak, s dasugi tenyezók változtak, 

gos halhústermelési értekez- kár, hogy amikor a fogy asz- A saját fejlesztési alap hiá-
letet tartottak a Szegedi Ál- tokkal meg akar juk szeret- nya állami segítséget igé-
iami Gazdaság fehér-tói ke- tetni a halat, az üzletekben nyel, annál inkább, mert a 
rületében. Nagy Dániel, az csak bizonyos időszakokban közeljövőben 10 ezer hold 
Állami Halgazdasági Egye- található ez a keresett és tóterület vízjogi engedélye 
sülés ügyvezető igazgatója kedvelt cikk. A legfejlet- lejár és az ú j vízjogi enge-
magnyitójábam elmondotta, tebb üzemek rekonstrukció- délyek kiadása bizonyos 
hogy az ország állami gaz- jához, további szinten tartá- műszaki feltételekhez kö-
daságaiban levő halastavak sához is szükséges bizonyos tött, A negyedik ötéves 
nagyobb része, 60—70 szá- dotáció, állami támogatás, tervben az állami gazdasá-
zaléka 50—60 évvel ezelőtt Csak így lehet a halterme- gokban a haltermelést 30 
épült, s ez is meghatároz- lést fokozni. százalékkal növelik. 

A n ^ f f tofS; rakács Ferenc> a Dr. Dénárt Lajos minisz-
^ ^ f ő r ^ ^ CfKmsr^ megyei Állami terhelyettes lapunk munka-

Z m s r Z d Gazdaságok Igazgatóságának társának adott nyilatkozatá-
^ S k « - tatos E t e l - h e l >" e t t e y vezetője a két me- ban és az országos értekez-

^ k k ^ gyében elért eredményekről léten felszólalásában kifej-
1 0 6 2 , 6 3 1 n K K beszélt. Arról, hogy kifize- tette, hogy már túljutottunk 

Dr. Kozma Lajo6, a Bi- tődő ez az állattenyésztési a mélyponton és javult a 
harugrai Halgazdaság igaz- ágazat A legrosszabb terű- hal hústermelés, amit bizo-
gatója vitaindító előadása- leteken hozza a pénzt, per- nyit az elmúlt évi eredmény 
ban felvetette azokat a sze csak akkor, ha* beleli- j r v a i m a k a I a p v e t ő 
legfontosabb, legegetőbb leszkedik a tajba, él a lehe- , , . . . . . 
problémákat amelyekkel az tőségekkel. A kisebb halas- problémák, így műszaki fe j -
óllami gazdaságokban szem- tavakat segítik a nagyobb lesztés, jó minőségű haliva-
be kell nézni, ha a halter- gazdaságok. Jó lenne, ha a dék tenyésztés, a termelés 
melést fokozni akarjuk. Dr. feldolgozásra is több gon-
Pillár László, az Országos dot fordítanának, „konyha-
Tervhivatal képviseletében kész" állapotban lehetne 
szólt kapni a boltokban ha la t 

Pásztói Lajos, a Szegedi Klenczner András, az Ál-
Állami Gazdaság igazgatója larni Gazdaságok Központja-
kiemelte, hogy az elmúlt évi nak vezérigazgatója kifej- megvalósítása. A halhúster-
nyereseget csak 3—4 állami tette, hogy a halhústermelés m e l é s biztonsága azt is meg-
gazdaság „hozta", míg a párosult a kiegészítő ága- követeli, hogy több éves 
többinél igen alacsony a zatokkal, mint például a 
termelési szint Értékesítési kacsatenyésztés. A közgaz-

intenzitásával való törődés, 
a vízfelület maximálisabb 
kihasználása, takarmányo-
zás, vízcsere stb. Szóval az 
optimális termelési szint 

A pályakezdéstől 
a turizmusig 

Az Országos Ifjúságpoli-
tikai és Oktatási Tanács 

lentést állítanak össze az If-
júságról szóló 1016-os kor-

nak tapasztalatairól. (MTI) 
mányhatározat végrehajtásá-

ról nyilatkozott Nádor 
György, a tanáas ti tká-
ra. Elmondotta: tárcaközi bi-
zottságokat hoztak létre, 
amelyekben az érdekelt 
szakminisztériumok, főható-
ságok, valamint a társadal-
mi szervek képviselői, szak-
emberei tevékenykednek, 
mintegy 150-en. Az egyik 
munkabizottság az ifjúsági 
turizmus, ezen belül a ki-
rándulás, országjárás, tábo-
rozás kérdéseivel foglalko-
zik, s ebben a témakörben 
különféle javaslatokat dol-
goz ki. 

A másik munkabizottsága 
diáksport kérdéseit vizsgálja. 
I t t lényegében az alsó-, kö-
zép- és a felsőfokú oktatás-
ban részesülő fiatalok spor-
tolásáról, testneveléséről van 
szó. Megkezdte működését az 
Ifjúság kulturális ellátottsá-
gával foglalkozó munkabi-
zottság is. A negyedik mun-
kabizottság a pályakezdők 
problémáit elemzi, abból a 
célból, hogy a pályakezdő 
fiatalok munkahelyi beillesz-
kedése a jövőben zökkenő-
mén tesebb legyen. 

A közeljövőben napirend-
re kerül a munkásszármazá-
sú gyermekek továbbtanulá-
sának segítése, a pályavá-
lasztási tanácsadás fejleszté-
sének kérdései, továbbá je-

szerződéssel, jobb kapcsolat-
tal biztonságosabb legyen 
az értékesítés. A közgazda-
sági környezeten is érdemes 
lesz javítani, de csak úgy, 
hogy nem konzerváljuk ha-
zánkban az alacsony szintű 
termelést, pénzügyileg azt 
nem támogatjuk. Más ága-
zatok felülvizsgálásával, bi-
zonyos átcsoportosítással, 
némi állami támogatást is | 
élvezhet a halágazat a kö-1 
zel jövőben. 

Sz. L. I. 

Több fém-
szerkezet 

A Fémmunkás Vállalat 
budapesti székházában pén-
teken Gyulás György vezér-
igazgató sajtótájékoztatón is-
mertette a mintegy 6000 
dolgozót foglalkoztató nagy-
vállalat legújabb eredmé-
nyeit és terveit. Többek kö-
zött elmondotta, hogy tavaly 
majdnem harminc százalék-
kal több fémszerkezetet ké-
szítettek, mint az előző év-
ben. Exporttermékeik gyár-
tását 13 százalékkal növel-
ték, s különösen jelentős, 
hogy a nyugati országok 
megrendelőinek négyszer 

Előadói konferencia 
A Tudományos Ismerettel-- esi professzor nagy érdeklő-

jesztő Társulat Csongrád me. déssel fogadott beszámolójá-
gyei Szervezetének irodalmi- ban elsősorban a műelemzés 
nyelvi szakosztálya és a ma- módszereiről szólott. Töb-
kói József Attila Emlékbi- bek között azt hangsúlyozta, 
zottság tegnap, pénteken dél- hogy a legkorszerűbb elem-
után 3 órai kezdettel előadói zési mód az, ha a pedagó-
konferenciát rendezett Ma- gusok elsősoroan magukból 
kón, a városi tanácsháza az irodalmi művekből indul-
dísztermében. 

A József Attila Hét kere-
nak ki — elvonatkoztatva 
mind a szerző személyétől, 
mind pedig művek a kelet-
kezési körülményeitől. tében megtartott rendezvény 

résztvevőit dr. Sipka Sándor 
egyetemi adjunktus, az iro-
dalmi-nyelvi szakosztály el-
nöke köszöntötte, majd „Mű- előadása után 
elemzés és ismeretterjesztés" László főiskolai 

Dr. Szabolcsi Miklós aka-
démikus. egyetemi tanár 

dr. Benkő 
tanár, kan-

címmel dr. Szabolcsi Mik- didátus és dr. Kanyó Zoltán 
egyetemi tanársegéd mondott 

annyi szerkezetet szállítottak, lós akadémikus, egyetemi ta- korreferátumot. 
mint az előző évben. 1 nár tartott előadást. Szabol-

Színészek és szerepek 

Szónya:, 
Margittay Ági 

Századunk zenéje 
Érdekes koncertet hallot-

tunk csütörtökön este a Tö-
mörkény István zeneművé-
szeti szakközépiskola nagy-
termében a XX. század ze-
néje címmel, a szegedi szim-
fonikus zenekar kamaraze-
nekarának előadásában. A 
szegedi filharmónia által 
rendezett hangverseny mű-
sorát a jólismert, kitűnő 
karmester Vaszy Viktor di-
rigálta végig, a tőle már 
megszokott magas művészi 
szinten. Első műsorszámként 
Sugár Rezső lírai hangvé-
telű, szép DivertimentójáA 
hallottuk, a művel egyen-
rangú, mesterien kidolgozott 
előadásban. A hangverseny 
második számaként beugrás-
szerűen, J. S. Bach, d-moll 
zongoraversenyét adta elő a 
zenekar, a nagy tehetségű 
zongoraművész, Rados Fe-
renc vendégszereplésével. A 
fiatal vendégművész zongo-
rajátéka a hangverseny 
egyik legmaradandóbb él-
ményét jelentette. Szemben, 

» ó r a k o r , a k i a b e -
t o n ú t n á l fe lve t t e g y 

gépkocsiemelőt 
szerszámokkal, 
t a t a l o m e l lenében szolgál-
t a s sa viasza BrüsszeU k r t . 
M. sz. üz le tbe . 

Értesítem kedves megren-
delőimet. hogy 

fényképész 
műtermemet 
megnyitottam 

Szilágyi Mózes fényképész-
mester, Ta r j án 203. 

a ma divatban levő hideg, 
tárgyilagoskodó, a témákat 
értelmetlenül mindenáron 
kiemelgetni akaró, úgyneve-
zett bachi játéktípussal — 
előadásában a muzsika 
minden hangja életre kelt, 
részleteiben és egészében 
egyaránt tökéletesen kidol-
gozott interpretációját a 
közönség lelkes tapsvihara 
köszöntötte. Azonban — ta-
lán éppen a beugrás miatt 
— a zenekar az első és fő-
leg a második tételben nem 
tudott lépést tartani a szó-
lista finom, differenciált 
előadásmódjával, bár a har-
madik tételben végül is ki-
egyenlítődtek a hangzásbeli 
ellentétek, ami a körülmé-
nyék figyelembevételével di-
cséretes dolognak számít. 

Szünet után Szervánszky 
Endre Szerenád ját és Bar-
tók Divertimentó ját hallot-
tuk, melyek közül az utób-
bi precízen, magas rendű en 
kidolgozott, értékes előadá-
sa méltán vívta ki a zene-
hallgatók elismerését. A 
koncert egyik kiemelkedő 
teljesítménye volt Rákosi 
Géza szépen megformált, 
stílushű szólójátéka. 

Kátai László 

A premieren ő kapta a 
legtöbb tapsot. Nemcsak 
azért, mert hatásos, hálás 
szerepben lépett fel, bár 
nyilvánvalóan azért is; 
nemcsak azért, mert jól ját-
szott, bár nyilvánvalóan 
azért is; s nemcsak azért, 
mert a szegedi közönségnek 
ez alkalommal mutatkozott 
be, bár nyilvánvalóan azért 
is. Mindezek miatt együtte-
sen született meg a siker, 
forrósodott fel a taps, ami-
kor a Ványa bácsi premier-
jének felvonásvégein Mar-
gittay Ági, mint Szónya, 
meghajolt a közönség előtt. 

— Egyszer már játszottam 
ezt a szerepet a pécsi szín-
házban — mondja a mű-

! vésznő, arcán a siker örö-
mével —, de most arra tö-
rekedtem, hogy Szónyát, ezt 
a fiatal lányt ne csak egy-
szerűen „jó emberként" mu-
tassam be, mint hagyomá-
nyosan szokás. Szónya ugyan 
valóban jó, de több is an-
nál: határozott akaratú em-
ber, aki képes vállalni sor-
sát, igazságos alkat, aki 
mindenkinek megmondja a 
véleményét. 

— Szereti az ilyen szere-
peket? 

— Ki ne szeretné? Külön-
ben is szerintem Csehov a 
legmodernebb drámaíró. Az 
egész mai drámairodalom — 
Albee, Williams és a többi-
ek — Csehovra épül. Nála 
modernebbül senki sem tu-
dott az emberről beszélni. 
Ettől függetlenül azonban 
engem nem színdarabok és 
szerepek vonzanak elsősor-
ban. hanem színházak, a 
színházcsinálásnak egy bizo-
nyos formája. 

— Milyen formája? 
— A színház, amely da-

rabjaival a máról, a mai 
emberekről és magatartásról 
akar beszélni. Abban a 
színházban hiszek, amelyik 
így keresi a kapcsolatot az 
emberekkel, a közönséggel. 
A versmondást is azért sze-
retem, az ú j magyar drámá-
kat és a színpadi kísérlete-
ket is. Jövőre Szegeden is 
létrejön a stúdiószínháznak 
valamilyen formája; a leg-
nagyobb örömmel vennék 
részt benne. 

— Végeredményben a mai 
magyar színjátszás legfőbb 

hogy szóljon a törekvése, 
máról. 

— Igen, de azért ez nem 
ilyen egyszerű. Szenvedélyes 
színházbajáró vagyok, min-
den izgalmas produkciót 
megnézek, a szolnoki Macs-
kajátékot például kétszer 
láttam, ezért mondhatom, 
számomra úgy tűnik a mai 
magyar színjátszás egy kis-
sé avítt. Annyi ideig csinál-
tuk az úgynevezett nagyrea-
lista színházat, hogy egy ki-
csit lemaradtunk. A mai 
szerzőket, Pintért, Beckettet, 
nem tudjuk jól eljátszani. 
De nemcsak a maiakról van 
szó, a lengyel és román 
színházak halálosan izgal-
mas Shakespeare-előadáso-
kat produkálnak. Ügy tűnik, 
mi erre e pillanatban nem 
vagyunk képesek. Mintha 
nálunk a fejlődésből ki-
maradt volna néhány esz-
tendő. A megoldás: a mai 
magyar színjátszás megúju-
lása. 

— Sokat szerepel a mozi-
vásznon és a tévében is. 

— Igen. de egyik sem ér-
dekel annyira, mint a szín-
ház. S bár játszottam már 
zenés darbokban is, az Egy 
szerelem három éjszakájá-
ban, s vendégként a Fővá-
rosi Operett My fair Lady 
előadásában. Igazi műfajom 
mégis a prózai színház. 

0 . L. 

i Az előadói konferencia 
után tegnap, pénteken este a 
Korona Szálló dísztermében 
..Költészet és zene" címmel 
irodalmi és zenei estre ke-
rült sor. Az esten a Szegedi 
Nemzeti Színház tagjai lép-
tek fel, valamint a makói 
zeneiskola tanárai. 

A József Attila hét kere-
tében tegnap, pénteken meg-
rendezett előadói konferen-
cia és irodalmi-zenei est is-
mét jó példáját adta annak 
a hagyománytiszteletnek, 
amellyel Makó nagy költő-
fiának, József Attilának em-
lékét ápolja. 

Autóápolási 
cikkek 

Csehszlovákia egyik legna-
gyobb vegyipari vállalata, a 
Spolana készítményei közül 
eddig 15—18-félét hoztak 
forgalomba Magyarországon 
a háztartási és illatszerbol-
tok és az Autóker autóápo-
lási szaküzletei. A Spolana 
vállalat ú j gyártmányainak 
egy csoportját az Országos 
Piackutató Intézet Nagyme-
ző utcai bemutatótermében 
pénteken megnyílt kiállítá-
son ismerteti meg a magyar 
szakkörökkel. 

Az árusítással egybekötött, 
tíz napon át nyitvatartó ki-
állításon az autósok számá-
ra fagyálló korróziógátló fo-
lyadékokat, az autószervizek 
számára a gépi mosáshoz, 
mechanikai szárításhoz szük-
séges vegyszereket, a házi-
asszonyoknak pedig bútor-
és padlólakkokat is ajánla-
nak. 

Az előzőekhez hasonló rendszerben 
(vállalati költségen) rövidített 

TEHERGÉPJÁRMŰ-VEZETŐI TANFOLYAMOT 
SZERVEZÜNK SZEGEDEN. 

A személy- és tehergépjármű-vezetői engedély meg-
szerzését és a tanfolyam idejére fizetést biztosítunk. 
Jelentkezés: VOLÁN 10. sz. VÁLLALAT. 

SZEGED. Bakay N. u. 48., I. em, 17.; 
VÁSÁRHELY. Lenin u. 33.; 
SZENTES, MAKÓ, CSONGRÁD: főnökség: 
KISTELEK: kirendeltség 
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A KIOSZ országos 

választmányának ülése 

Túlságosan sok a szarvas 
és a vaddisznó, kevés a nyúl 

Az Országos Vadgazdái- társaságoknál, az állomány 
kodásl és Vadászati Tanács szabályozására és a tervsze-
Földes László miniszterhe- rű vadgazdálkodás biztosí-
lypttes elnökletével pénte- tására. 
ken ülést tartott a MÉM- Az ülésen megállapítot-
ben. A vadállománybecslés táli azt is. hogv kevés a 
adatait és az ezzel kapcsola- nyúl. Az állomány csökke-
tos teendőket vitatták meg. n'ését főképpen azzal ma-

A becslés szerint tovább gyarázzák, hogy télen szo-
emelkedett a hazai nagy- katlanul nagy volt az elhul-
vadállomány. Annak elle- l ás, egyes megyékben, pél-
nére, hogy a szarvasállo- dóul Szolnokban és Békés-
mányból tavaly az 1969. évi- ben az állománynak csak-
nél tíz százalékkal többet nem fele elpusztult. Lénye-
lőttek lii, mégis hozzávető- gesen jobb a helyzet a mes-
leg 3400-zal nőtt a számuk, terséges tenyésztéssel is SZÍI 
amely idén márciusban 36 porított fácánállománynál 
ezerre volt tehető. A vad- a tavalyi „teríték" száma 
disznókra is jó év járt, megközelítette a félmilliót 

• ezerrel több van belőlük, örvendetesen gyarapodik a 
mint egy évvel ezelőtt. Eze- fogolyállomány is. A nyulak 
ket az adatokat alátámaszt- védelmére a vadászati és 

i ják a különleges légi-fény- élő befogási idény rövidíté-

Jelenleg az országban 69 
ezer kisiparos működik, s 
raj tuk kívül még 18 ezer 
üzemi munkás és nyugdíjas 
kapott ipar jogosítványt, hogy 
bekapcsolódjék a lakosság 
számára szükséges szolgál-
tatások elvégzésébe — kö-
zölte dr. Gervai Béla, a 
KIOSZ elnöke, a KIOSZ or-
szágos választmányának pén-
teken. a szervezet Sörház 
utcai székházában megkez-
dődött kétnapos tanácskozá-

sán. Az ország 
a becsült adatok szerint a 
múlt évben hatmilliárd-
háromszázhat millió forint 
forgalmat bonyolítottak le, s 
ennek 84 százaléka szárma-
zott szolgáltatásból, javítási 
tevékenységből. 

A választmányi értekez-
let elemzi a kisiparosság 
helyzetét és mindazokat a 
kérdéseket, amelyek n-e--
válósításával javíthatják a 
lakosság ellátását. (MTI) 

képfelvételekkel készített fel 
mérések is. A tanács szak-
emberei úgy találták, hogy 

kisiparosai bökkenteni kell a nagyvad -
• állomány számát. Intenzív 

selejtezésre lesz szükség 
például a szarvasoknál. Ezt 
segíti majd elő az a ren-
delkezés. amely nem tesz 
különbséget apró- és nagv-
vadas terület között, és így 
az éves terv alapján a 
szarvasra mindenütt lehet 

! vadászni. Felhívták a vadá-
1 szati területeket bérbeadó 
szervek figyelmét: tegyék 
meg a szükséges intózkedé-

iseket a haszonbérlő vadász-

sét tervezik. Az intenzív se-
lejtezésről is szó esett. Esze-
rint az elejtett állatok szá-
mának meg kell haladnia 
az állomány éves szaporula-
tát. 

2 mé te r en felüli 

r*áfmáleaf 

v e s z ü n k 

Ajan la toka t „Sürgős DK 
729" Jeligére a H i rde tőbe 
k é r j ü k . 


